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પ્રસ્તાલના   
ગજુયાત વયકાય અને  શળક્ષણ શલબાગનો ધોયણ ૩ થી ૮ ના  જે ફાકોના 

ગણુોત્વલ-૮ ભાાં લાચન,રેખન,ગણનભાાં ૦ થી ૫ ગણુ આલેર શોમ  તે તભાભ 

ફાકો ોતાના ધોયણના સ્તયભાાં વારુાં  લાચન,રેખન,ગણન કયી ળકે અને 

ોતાનાભાાં આત્ભ શલશ્વાવનો લધાયો કયી ળકે તે  ભાટે તાયીખ:-૨૬/૭/૨૦૧૮ 

થી તાયીખ:-૩૧/૮/૨૦૧૮ સધુી યાજ્મની તભાભ પ્રાથશભક ળાાઓભાાં 

 શભળન શલદ્યા  નાભનો નલતય અભબગભ ળરૂ કયેર છે. તે અનવુાંધાનભાાં  

આણાંદ જીલ્રાના પ્રાથશભક શળક્ષકોને આ અભબગભભાાં  ભદદરૂ થામ તે ભાટે 

જી.વી.ઈ.આય.ટી. ની ગાઈડ રાઈન મજુફ(ગ,ભ,ન,જ થી ળરૂઆત) અને 

ઉચાયાત્ભક ભોડયરુ લષ ૨૦૧૬-૧૭ પ્રભાણેનુાં એક ભોડયરુ ડે ટુ ડે 

ઉમોગી થામ તે ભાટે શનભાષણનો એક પ્રમાસ કયેર છે.આ ભોડ્યરુ પક્ત 

એક ભોડ્ેર છે.આનાથી લધાયે ણ આ કયી  ળકો છો. યંત ુઆના લગગના 

ફાકોને ધ્માને રઇ મોગ્મ સકૂ્ષ્ભ આમોજન કયી આ અભબગભને મોગ્મ ન્મામ 

આી સપતા ભેલો તેલી શબુ કાભના સહ.............  
 

 

 

 

 

                      

 

  V.J. VALAND 

           C.R.C.C. MOGRI 

 



  
 

ફાક દ્વાયા લાચનભાાં થતી ભરૂો:- 
  મૂાક્ષય ઓખલાભાાં થતી ભરૂો. 

 ળબ્દ અને લાક્ય લાચનભાાં થતી ભરૂો. 

 લાચન ઝડ અને વાતત્મની ભરૂો. 

 પ્રાદેશળકતાની ભરૂો. 

 અથષગ્રશણની ભરૂો. 

   ઉયોક્ત  ભરૂો સધુાયણા ભાટે નીચેના પ્રમોગ કયી ળકામ. 

૧. લાચન ગશત લધાયલા ભાટે વૌ પ્રથભ તો શળક્ષકે આદળષ લાચનનો એક 

નમનૂો  આયોશ અલયોશ વાથે ફાકો વભક્ષ યજૂ કયલો જોઈએ. 

૨.ફાકોની લાચન ગશત લધાયલા ભાટે ફાકના અટક સ્થાનો દૂય થામ અથલા 

તો ઓછા અટક સ્થાનો થામ તે ભાટે ફાકને ઉદાશયણ વાથે ભાગષદળષન આવુાં  

જોઈએ. 

૩. નાના નાના  લાક્યોની ટ્ટીઓ દ્વાયા લાચન કયાલી ફાકોની લાચલાની 

ઝડભાાં લધાયો કયી ળકામ. 

૪.જે ફાકોને વારુાં  લાચતા આલડત ુાં શોમ તેલા ફાકોને ફીજા ફાકોને 

ળીખલાડલા કશવે ુાં. (PEER GROUP LEARING) 

૫. દયેક ફાકને અરી યીડય બકુ આી લાચનનો ભશાલયો કયાલી તેનુાં લાચન 

સદુ્રઢ ફનાલી ળકામ. 

૬.ફાક ભોટેથી લાચતા શરેા ોતાના ભનભાાં એક લાય લાચી જામ તેલી 

સચુના આલાથી ફાકોભાાં આત્ભ શલશ્વાવનો લધાયો કયી ળકામ છે. 
 

 

 



 

ફાક દ્વાયા રેખન ભાાં થતી ભરૂો:- 
 મૂાક્ષયો વાચી યીતે રખલાભાાં ભરૂ કયે છે દા.ત.  ક ની જગ્માએ પ રખલો. 

 પ્રાદેશળકતાને રીધે ભરૂો લાળાં રખાણ રખે છે. દા.ત. વે ની જગ્માએ શ.ે 

 જોડાક્ષયો રખલાભાાં ભરૂ કયે છે. દા.ત. ઝભ્બો ની જગ્માએ ઝબ્ફો. 

 વ,ળ અને  ભાાં થતી ભરૂો. 

 અનસુ્લાયની ભરૂો. યાંજન ને ફદરે યજન 

આના શવલામ ણ ઘણી ફધી ભરૂો ફાકો રખલાભાાં કયે છે. જે ફાકો વારુાં 

લાચી ળકતા શોમ તે ણ વારુાં  રખલાભાાં કચાવ અનબુલે છે.  

ફાકો વારુાં  રખી ળકે તે ભાટેનો વૌથી શે્રષ્ઠ ઉામ એજ છે કે દયયોજ 

શનમશભત એક પકયાનુાં શ્રતુ રેખન કયાલવુાં જોઈએ. પકયાની વાંદગી  વય 

યથી કઠીન તયપના શવદ્ાાંત મજુફની કયલી. રેખન ભાટે ણ આ  PEER 

GROUP LEARING METHOD ઉમોગ કયી ળકો છો. 

શ્રતુ રેખન કયાવ્મા ફાદ ફાકોની નોટબકુ તાસી જે ળબ્દો અથલા લાક્ય 

ખોટા ડ્યા હોમ તેની સાચી રખલાની યીત ફતાલી મોગ્મ ઉચાયાત્ભક કામગ 

કયી  ળકો છો. 
 

 

 



ક્રભ તાયીખ લાય દદલવ વલમ વલગત
ેજ 
નફંય

૧ ૨૬/૦૭/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૧ ગજુયાતી ગ,ભ,ન,જ મૂાક્ષ્રય ૧
૨ ૨૬/૦૭/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૧ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી ૨
૩ ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ૨ ગજુયાતી ગ,ભ,ન,જ,  ‘    (કાનો) ૩
૪ ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ૨ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૪
૫ ૨૮/૦૭/૨૦૧૮ ળવનલાય ૩ ગજુયાતી લ,ય,વ,દ,   [   ( એક ભાત્ર ) ૫
૬ ૨૮/૦૭/૨૦૧૮ ળવનલાય ૩ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૬
૭ ૩૦/૦૭/૨૦૧૮ વોભલાય ૪ ગજુયાતી ક,ફ,અ,છ,એ,આ ૭
૮ ૩૦/૦૭/૨૦૧૮ વોભલાય ૪ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૮
૯ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ ભગંલાય ૫ ગજુયાતી ,ડ,ત,ણ,ઈ, )    (    (શસ્લ ઈ દીઘઘ ઈ) ૯
૧૦ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ ભગંલાય ૫ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૧૦
૧૧ ૦૧/૦૮/૨૦૧૮ બધુલાય ૬ ગજુયાતી ર,ટ,ચ,ખ,   ]   ( ફે ભાત્રા) ૧૧
૧૨ ૦૧/૦૮/૨૦૧૮ બધુલાય ૬ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૧૨
૧૩ ૦૨/૦૮/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૭ ગજુયાતી ઝ,શ,ઘ,,    &   *   (શસ્લ ઉ દીઘઘ ઊ) ૧૩
૧૪ ૦૨/૦૮/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૭ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૧૪
૧૫ ૦૩/૦૮/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ૮ ગજુયાતી બ,મ,ધ,પ   ( કાનો અને એક ભાત્ર) ૧૫
૧૬ ૦૩/૦૮/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ૮ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૧૬
૧૭ ૦૪/૦૮/૨૦૧૮ ળવનલાય ૯ ગજુયાતી બ,મ,ધ,પ   ( કાનો અને એક ભાત્ર) ૧૫
૧૮ ૦૪/૦૮/૨૦૧૮ ળવનલાય ૯ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૧૬
૧૯ ૦૬/૦૮/૨૦૧૮ વોભલાય ૧૦ ગજુયાતી ઢ,ઠ, ળ,થ,  ( અનસુ્લાય) ૧૭
૨૦ ૦૬/૦૮/૨૦૧૮ વોભલાય ૧૦ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૧૮
૨૧ ૦૭/૦૮/૨૦૧૮ ભગંલાય ૧૧ ગજુયાતી પનુયાલતઘન ૧૯
૨૨ ૦૭/૦૮/૨૦૧૮ ભગંલાય ૧૧ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૦
૨૩ ૦૮/૦૮/૨૦૧૮ બધુલાય ૧૨ ગજુયાતી ,ત્ર,જ્ઞ  ૨૧
૨૪ ૦૮/૦૮/૨૦૧૮ બધુલાય ૧૨ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૨
૨૫ ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૧૩ ગજુયાતી ,ત્ર,જ્ઞ  ૨૧
૨૬ ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૧૩ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૨
૨૭ ૧૦/૦૮/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ૧૪ ગજુયાતી ,ત્ર,જ્ઞ  ૨૧
૨૮ ૧૦/૦૮/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ૧૪ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૨
૨૯ ૧૧/૦૮/૨૦૧૮ ળવનલાય ૧૫ ગજુયાતી ક્ષ,શ્ર,ઋ,રૂ ૨૩
૩૦ ૧૧/૦૮/૨૦૧૮ ળવનલાય ૧૫ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૪
૩૧ ૧૩/૦૮/૨૦૧૮ વોભલાય ૧૬ ગજુયાતી ક્ષ,શ્ર,ઋ,રૂ ૨૩
૩૨ ૧૩/૦૮/૨૦૧૮ વોભલાય ૧૬ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૪
૩૩ ૧૪/૦૮/૨૦૧૮ ભગંલાય ૧૭ ગજુયાતી ક્ષ,શ્ર,ઋ,રૂ ૨૩
૩૪ ૧૪/૦૮/૨૦૧૮ ભગંલાય ૧૭ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૪
૩૫ ૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૧૮ ગજુયાતી વદંડી મૂાક્ષયોના જોડાક્ષ્રય ૨૫
૩૬ ૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૧૮ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૬
૩૭ ૧૮/૦૮/૨૦૧૮ ળવનલાય ૧૯ ગજુયાતી વદંડી મૂાક્ષયોના જોડાક્ષ્રય ૨૫
૩૮ ૧૮/૦૮/૨૦૧૮ ળવનલાય ૧૯ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૬
૩૯ ૨૦/૦૮/૨૦૧૮ વોભલાય ૨૦ ગજુયાતી વદંડી મૂાક્ષયોના જોડાક્ષ્રય ૨૫
૪૦ ૨૦/૦૮/૨૦૧૮ વોભલાય ૨૦ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૬
૪૧ ૨૧/૦૮/૨૦૧૮ ભગંલાય ૨૧ ગજુયાતી દંડ યદશત વભાન મૂાક્ષયોના જોડાક્ષ્રય ૨૭
૪૨ ૨૧/૦૮/૨૦૧૮ ભગંલાય ૨૧ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૮
૪૩ ૨૩/૦૮/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૨૨ ગજુયાતી દંડ યદશત વભાન મૂાક્ષયોના જોડાક્ષ્રય ૨૭
૪૪ ૨૩/૦૮/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૨૨ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૮
૪૫ ૨૪/૦૮/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ૨૩ ગજુયાતી દંડ યદશત વભાન મૂાક્ષયોના જોડાક્ષ્રય ૨૭

MISSION VIDHYA-2018

અનકુમણિકા



૪૬ ૨૪/૦૮/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ૨૩ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૨૮
૪૭ ૨૫/૦૮/૨૦૧૮ ળવનલાય ૨૪ ગજુયાતી દંડ યદશત અને વદંડી  અવભાન મૂાક્ષયોના જોડાક્ષ્રય ૨૯
૪૮ ૨૫/૦૮/૨૦૧૮ ળવનલાય ૨૪ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૩૦
૪૯ ૨૭/૦૮/૨૦૧૮ વોભલાય ૨૫ ગજુયાતી દંડ યદશત અને વદંડી  અવભાન મૂાક્ષયોના જોડાક્ષ્રય ૨૯
૫૦ ૨૭/૦૮/૨૦૧૮ વોભલાય ૨૫ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૩૦
૫૧ ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ ભગંલાય ૨૬ ગજુયાતી દંડ યદશત અને વદંડી  અવભાન મૂાક્ષયોના જોડાક્ષ્રય ૨૯
૫૨ ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ ભગંલાય ૨૬ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૩૦
૫૩ ૨૯/૦૮/૨૦૧૮ બધુલાય ૨૭ ગજુયાતી  ' ય ' કાય ( પ,ૃ  પ્ર,  ઘ ) ૩૧
૫૪ ૨૯/૦૮/૨૦૧૮ બધુલાય ૨૭ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૩૨
૫૫ ૩૦/૦૮/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૨૮ ગજુયાતી  ' ય ' કાય ( પ,ૃ  પ્ર,  ઘ ) ૩૧
૫૬ ૩૦/૦૮/૨૦૧૮ ગરુુલાય ૨૮ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૩૨
૫૭ ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ૨૯ ગજુયાતી  ' ય ' કાય ( પ,ૃ  પ્ર,  ઘ ) ૩૧
૫૮ ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ૨૯ ગણણત વખં્મા જ્ઞાન,વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય,બાગાકાય ૩૨
૫૯ ગજુયાતી વલવલધ પકયાઓ ૩૩
૬૦ ગજુયાતી વલવલધ પકયાઓ ૩૪
૬૧ ગજુયાતી વલવલધ પકયાઓ ૩૫

અનકુુતા મજુફ

અનકુુતા મજુફ
અનકુુતા મજુફ



ભગ ભગન ભન
જગ ગગન જગન
જભ ભગજ ભનન
નભ નભન
જન જનભ
ગભ ગભન
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧
૨

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-1  ( તાયીખ:-૨૬/૭/૨૦૧૮)

ગ,ભ,ન,જ  
લાચન તેભજ રેખન

ભગન  જભ.  નભન જભ.  ભનન  જભ. ગગન જભ.

ગગન યભ. ભનન યભ. ભગન  યભ.  નભન યભ.

KNOWLEDGE     IS    WEALTH

ક્રભ
ળબ્દો
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પકયા

૧

લાક્યો
ભગન  યભ.

જગન યભ.

નભન યભ. 

ભનન યભ.

ભગન  જભ.

જગન જભ.

નભન જભ. 

ભનન જભ.



ક્રભ
૧
૨
૩

૧ ૫૫+ ૩૪=

૨ ૬૯+ ૪૮=

૩ ૨૪+ ૩૪=

૧ ૯૮- ૪૦=

૨ ૮૪- ૩૪=

૩ ૫૫-૩૩=

વલદ્યાથી  ળાા ફાગન ું ફૂર છે.
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૨

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-1  ( તાયીખ:-૨૬/૭/૨૦૧૮)

સયલાા કયો

અંકભાાં રખ:-

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી

ફાદફાકી કયો

ઓગણીવ-

ઓગણ ચાવ-

ઈઠમતેય-



ગાભ નાના નાભના
ગાન જાગ જભના
ગાજ નાગ નભાજ
ભાગ ભાભા
ભાન નાજ
નાભ જાગા

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧
૨

  PREPARED  BY  V.J. VALAND    CRCC  MOGRI   M- 9426523758    PAGE-3

ABILITY  IS OF  LITTLE  ACCOUNT  WITHOUT  OPPORTUNITY

પકયા
ભગન નાભ ભાગ. ભાભા નાભ ભાગ. નાના નાભ ભાગ. 

ભનન ગાન ગા. ગભન ગાન ગા. ભગન ગાન ગા.

૩

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-2  ( તાયીખ:-૨૭/૭/૨૦૧૮)

ગ,ભ,ન,જ  ( કાન)  
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ
ળબ્દો

ભનન ભગ ભાગ.

જભના ગાભ જા.

ભગન  નાભ ભાગ.

ભાભા ભગ ભાગ.

ભગન ગાભ જા.

નભન ગાન ગા.
ગભન ગાભ જા.

નાના ગાભ જા.

લાક્યો



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧ ૧૦૧- ૭૧=

૨ ૭૬૮- ૪૩૨=

૩ ૮૭૯- ૨૩૫=

૧ ૨૫¢૫=

૨ ૧૮¢૪=

૩ ૧૭¢૬=

૧ ૪૫£ ૫=

૨ ૩૨£ ૪=

૩ ૪૨£ ૭=

ફાદફાકી કયો

૧૦૨+ ૩૨૦=

૩૫૬+ ૪૦૪=

૭૫૬+ ૩૦૦=

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો

વળક્ષક અકકલાો,તકકલાો, ભધ કક લાો અને સતત સુંકક લાો હોલો જોઈએ.
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MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-2  ( તાયીખ:-૨૭/૭/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

અંકભાાં રખ:-

૪

એકવ નવ્લાણ ાં-
ચાયવ એગ્નવીત્તેય-

આઠવ ઈગ્મનાએવી-
સયલાા કયો



લેય જભે યેલા
લેદ ગભે ગાજય
દેલ વેલા નાયદ
વેલ ભેદાન જેભ
યેવ દેલયાજ લેભ
યભે યેવાદાય નેભ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧
૨

પકયા
લેદ વેલ જભ. યેલા વેલ જભ. જભના ભગ જભ.

લનયાજ નભ. લનયાજ વયવ જભ.

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-3 ( તાયીખ:-૨૮/૭/૨૦૧૮)

લ,ય,વ,દ ( એક ભાત્રા)
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ
ળબ્દો

લેદ ભગ જભ. 

યેલા વેલ જભ.

જભના નભ.

લનયાજ ભગ જભ.

નાયદ વેલ જભ.

MEN  ARE BORN  TO  SUCCEED , NOT TO  FAIL.
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૫

લાક્યો
લેદ જભ. 

દેલયાજ યવ જભ.

યેલા ભગ જભ.



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૨૪૫૦+ ૩૪૦૦=

૪૫૦૦+ ૩૭૦૦=

ફાદફાકી કયો

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો

વળક્ષક થવ ું એક સાધના છે. વળક્ષક થવ ું એ ફહ  ભોટ ું ઉત્તયદાવમત્લ છે.

૨૧૮¢૬=

૩૧૭¢૭=

૫૪£ ૬=

૪૮£ ૬=

૪૨£ ૬=
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૩૪૬૫- ૨૧૦૦=

૪૫૬૦- ૩૪૨૦=

૭૮૯૦- ૫૬૭૦=

ત્રણ શાજય એકવ નવ્લાણ ાં-
વાત શજાય ચાયવ એગ્નવીત્તેય-

ફે શાજય આઠવ ઈગ્મનાએવી-

૧૧૧¢૫=

DAY TO DAY PLANNING  DAY-3  ( તાયીખ:-૨૮/૭/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

અંકભાાં રખ:-

૬

સયલાા કયો
૧૨૩૦+ ૧૩૪૦=

MISSION  VIDHYA-2018



કભય છેદ આયાભ
ફવ એલા છાફ
એક કેયભ આજ
ફેન આકાય કાફય
એજ એકા ફાફા
કેદ અલાજ આલ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

આ ભાયા દાદા છે. દાદા ભને ગભે છે. દાદા ભને વેલ 
આે છે. ભાયા દાદાને નભન.

પકયા

આ ભાયા ફા છે.ફા ભને ભગ આ.ફાને ભાયા નભન.

READ  LOUDLY.
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૭

લાક્યો
નયેન ભાભાના ગાભ જા.

વયદાય અલાજ કય.

આજે યજા છે.

નાયદ કેયભ યભ.

એક કાફય આલ.

યેલા અનાજ આ.

જાગા જાગ.

ભાભા ભગ જભ.

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-4 ( તાયીખ:-૩૦/૭/૨૦૧૮)

ક,ફ,અ,છ,એ,આ
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ
ળબ્દો



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

ફાદફાકી કયો

૧૨૩¢૧૩=

૨૨૧¢૧૪=

૨૬૭¢૧૫=

૬૪£ ૮=

૮૧\£ ૯=

૪૯£ ૭=

DAY TO DAY PLANNING  DAY-4  ( તાયીખ:-૩૦/૭/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

અંકભાાં રખ:-

૮

સયલાા કયો

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો

ઘણીલાય લાય નાની તક એ ભોટા સાહસની  ળરૂઆત ફને છે.
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એક શજાય  ફવ આઠ-

ફે શજાય ત્રણવ ફાલીવ-

છ શજાય છસ્વ નેવ ાં-

૮૭૬૮+ ૧૧૧૦=

૧૯૯૯+ ૧૫૪૪=

૨૩૪૩+ ૧૩૬૭=

૨૦૩૯- ૧૦૩૯=

૫૬૭૦- ૨૩૭૦=

૯૮૭૦- ૩૪૫૫=

MISSION  VIDHYA-2018



પતા ભણણ ઇભાયત
ી લાણી ઇજનેય
પતપથ છીણી ગણણત
યેતી ઈદ ગણપત
ડીનય ઇનાભ પનવયણી
ડેયી ઈયાન પતયાડ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

પકયા
નભન પકપનક ય જા. નભન ાડી આ.

લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ
ળબ્દો

૯

યીના તાયી નલી ગાડી.ભીના તાયી નલી ગાડી.નલી 
નલી ગાડી આલી. ી...ી... કયતી ગાડી ચારી.

PLANNING  YOUR  WORK
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લાક્યો
પતાજી ગણણત ગણાલ.

આ ઇજનેય ઇયાનના છે.

ગીરયયાજ આલ, ઇનાભ આ.

ફા કાતયી આ.

દાદી છાણા આ.

ભેના ાડી આ.

ઈડય નજીક છે.

આજે યપલલાય છે.

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-5 ( તાયીખ:-૩૧/૭/૨૦૧૮)

,ડ,ત,ણ,ઇ,ઈ, ((,   ) , શસ્લ ઇ, દીઘઘ ઈ)



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

ફાદફાકી કયો
૭૮૯૦- ૪૫૦૦=

૫૪૨૮- ૨૩૪૫=

૭૧૨૩- ૨૩૪૦=

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-5  ( તાયીખ:-૩૧/૭/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

અંકભાાં રખ:-

૧૦

ચાય શજાય  ત્રણવ ફાવઠ-

ાાંચ શજાય એવી-
વાત શજાય આઠવ ફાણ ાં-

સયલાા કયો
૩૪૫૬+ ૩૨૧૧=

૯૮૭૮+ ૩૪૦૦=

૬૭૮૫+ ૩૪૪૫=

તક બાગ્મે જ ફીજી લાય ભે છે.
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૨૨૨¢૧૬=

૩૪૫¢૧૬=

૫૬૦¢૧૬=

૪૫£ ૫=

૬૪\£ ૮=

૭૨£ ૯=



ચૈતય દૈપનક ચીભની
વૈપનક લૈદયાજ ખાટરી
જૈભીન નૈપતકતા રાઈન
કૈરાવ જૈપલક નૈલેદ
લૈરદક ૈવા ચભેરી
જૈન ૈવાદાય ટારી

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨
TO  TEACH  IS  TO  LEARN   TWICE
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૧૧

પકયા
આ વૈપનક છે.તે ચા ીલે છે. ફા ણ ચા ીલે છે.દાદા 
ભગ રે છે. લૈદકાકા ણ ભગ રે છે.

જૈપભન ચણા રે છે. તે લૈદ છે. તેની ાવે કૈરાવ આલી 
છે.

દૈપનક ેય લાચ.

ણફરાડી રાવી ખાઈ ગઈ.

ક્રભ
ળબ્દો

લાક્યો
વૈપનક રાવી ખા.
જૈપભન ાવે ૈવા છે.

ચૈતય ભાવ ચાલ  છે.

કૈરાવ ચણા રે.

લૈદયાજ ખેતયભા છે.

ઐયાલત આલે છે. 

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-6 ( તાયીખ:-૧/૮/૨૦૧૮)

ર,ટ,ચ,ખ,  ( ફે ભાત્રા ) 
લાચન તેભજ રેખન



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૨૫૫૫૦- ૨૪૪૫૦=

૩૪૫૮૭- ૨૩૪૮૭=

ગ ણાકાય કયો

પ્રસન્નતા ફધા સદગ ણોની ભાતા છે.
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૧૨

૭૫૮૯ ભાાં  ૫ ની સ્થાનરકિંભત-

૧૯૧૩ભાાં  ૯ ની સ્થાનરકિંભત-

૨૫૩૮ભાાં  ૨ ની સ્થાનરકિંભત-

સયલાા કયો
૫૩૨૪૫+ ૨૩૨૦૦=

૩૧૦૪+ ૧૨૩૩૫=

૪૩૮૪૩+ ૧૪૩૩૨=

ફાદફાકી કયો
૨૩૭૯૦- ૧૩૭૯૦=

બાગાકાય કયો

૩૧૭¢૧૩=

૩૩૩¢૧૩=

૪૫૮¢૧૩=

૩૧૫£ ૧૫=

૪૪૦\£ ૧૦=

૭૨£ ૧૨=

MISSION  VIDHYA-2018
DAY TO DAY PLANNING  DAY-6 ( તાયીખ:-૧/૮/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-



ઝાંડી ઘ લડ ઊન સયૂજ
હ કભ ઘરડમા ઊણ જૂા
તાફૄાં ઘાટીલ ાં ઉગભણી ભજૂયી
લ શાય ઉભા ઘાવ મૂા
ઉતયડ ઝાભય તાલ ખેડતૂ
ઉજાવ ઉભા શલાભાન ભપૂભપત

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

પકયા

DAY TO DAY PLANNING  DAY-7 ( તાયીખ:-૨/૮/૨૦૧૮)

ઝ, શ, ઘ, , ઉ, ઊ, ( શસ્લ ઉ, દીઘઘ ઊ)
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ

૧૩

ભન  સ ખડી ફનાલ. આજે નૂભ છે. બગલાનની જૂા 
કયલાની છે. ઘી લધાયે નાખજે.

ઉનાાભાાં તયવ ફહ  રાગે છે. ાણી ીલાથી તયવ 
છીે છે.ફટ ક ત ાણીના ફદરે દૂધ ીલે છે.

I HEAR AND I FORGET.  I SEE  AND  I  REMEMBER.  I  DO AND  I UNDERSTAND
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ળબ્દો

લાક્યો
શભેા ઝયણાાં ાવે જા.
યાજ  ઝાડ ય ચડ.
અર ણા તાફૄાં ભાય.
નજભા ટાભેટ ાં ખા.
આજે ઘરડમા ઉરટ ાં છે.
ઉભા ઉભા ાવે છે.
ફટ ક ટ લાર આ.
ભન  ગ ણાકાય કય.

MISSION  VIDHYA-2018



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-7 ( તાયીખ:-૨/૮/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-

૧૪

સયલાા કયો
૮૨૦૮૨+ ૧૮૦૧૮=

૭૮૨૧૫+ ૬૯૫૪૨=

૪૫૮૪૦+ ૨૪૩૩૯=

ફાદફાકી કયો

૧૭૫૮૯ ભાાં  ૭ ની સ્થાનરકિંભત-

૨૧૯૧૩ભાાં  ૧ ની સ્થાનરકિંભત-

૧૨૫૩૮ભાાં  ૧ ની સ્થાનરકિંભત-

૬૯૩૨૯- ૩૧૩૯૧=

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો

રયશ્રભ કયલો તે પ્રાથકના છે.
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૮૨૩૭૧- ૪૩૩૫૮=

૫૦૪૯૦- ૪૦૪૯૦=

૨૦૫¢૨૨=

૪૩૯¢૧૮=

૩૩૩¢૧૯=

૬૦૦£ ૧૫=

૫૦૦\£ ૨૫=

૧૩૨૦£ ૧૨=



બણ ધધભાય પયભ બોપતક
બજન ધક પજદાય બોગણરક
બોપભક ધય તડપડ બોપભપતક
મગી ધધ ગોયલ ગોયીજૂા
મોલન કોયલ ોઆ ઓખાણ
મોણગક ભયાયીફા ઓભકાય ઓરાડ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

લાક્યો

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-8-9 ( તાયીખ:-૩-૪/૮/૨૦૧૮)

બ,મ,ધ,પ ( કાન એક ભાત્રા, કાન ફે ભાત્રા)
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ

૧૫

YOU CANNOT  FIGHT  AGAINST  FUTURE. TIME  IS  ON  OUR  SIDE.
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બભયડ ગ ગ પયે છે.
પયભ પટાકડા પડ ેછે.
કોયલ એક વ શતા.
મતીન મોણગક મગ કયે છે.
ધધભાય લયવાદ ડ ેછે.
બોપભક આજે ળાાએ જલાન ન શત.
ફટાટાોઆ ચૈતારીને ફહ  બાલે છે.

ભને દરયમ ગભે છે.

પકયા
ેર ભય ઝાડ ય છે. તે સ ાંદય ભય છે. તે લયવાદ ડે 
ત કા કયે છે.

આજે પયભના ગાભભાાં ભે છે.મોલન ણ ભે જલા 
આલેર છે. ગોતભ ચકડ ય છે.

ળબ્દો



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

ગ ણાકાય કયો
૬૨૫¢૧૬=

૩૫૪¢૨૧=
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૧,૯૮,૭૬૫ ભાાં  ૮ ની સ્થાનરકિંભત-

૨૩૪૫૬ ભાાં  ૨ ની સ્થાનરકિંભત-

૩૪૫૬૭ ભાાં  ૫ ની સ્થાનરકિંભત-

૭૮૯૯૦- ૩૪૫૬૭=

૮૪૩૪૦- ૪૪૩૪૦=

૩૫૭૮૪- ૨૨૩૯૫=

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-8-9 ( તાયીખ:-૩-૪/૮/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-

૧૬

સયલાા કયો
૧૪૪૫૬+ ૧૨૩૪૫=

૫૬૭૯૦+ ૨૩૪૫૬=

૫૦૦૦૦+ ૧૦૦૦૦=

ફાદફાકી કયો

બાગાકાય કયો
૩૧૭¢૧૩=

૧૨૦૦£ ૧૫=

૪૦૯\£ ૧૯=

૫૯૪£ ૧૩=

દયયોજ શ્ર ત રેખન રખાલો.



ઢીંગરી ળાંકય ભાંથન
ઢાાંકણ ળાંખરા વાંગાથ
ઢીંચણ ળીળી થાાંબરી
ઢભઢભ ળાાંપત ળીંગડ ાં
ઠાંડક ળાંખ ઘાંટ
ઠાાંવવ ાં થાી ખાંજયી
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

THEY ARE  ABLE  BECAUSE  THEY  THINK  THEY  ARE  ABLE.
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યજ ળાાંપતાઠ કયલાથી ભનને ળાાંપત ભે છે.
વાંજમ ાવે અઢક ટાભેટા છે.

૧૭

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-10 ( તાયીખ:-૬/૮/૨૦૧૮)

ઢ, ઠ, ળ, થ, ( ‚ અન સ્લાય )
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ
ળબ્દો

ભાંથન કથ રઈ આલ.
યાંજન આજે ળપનલાય છે.
અંજીય ખાલાથી ળયીયભાાં રશી લધે છે.
ઢીંગર ઢા યથી નીચે ડ ેછે.
આજે ઠાંડી લધાયે છે.
બા ળપનલાયે ળાંખ લગાડજે.

પકયા
આ યાંગફેયાંગી ાંખીઓ છે. અભાયા આંગણે ાંખીઓ 
આલે છે. ચકરી અને ટ ણ આલે છે. અંજરી દાણા 
નાખ. ચકરી ચી ચી કયે છે.

કભન ાં ફૂર સ ાંદય શમ છે. તે ગ રાફી યાંગન ાં શમ છે. 

મણ ાં વપેદ યાંગન ાં શમ છે. કભ તાલ કે વયલયભાાં 
ઉગે છે.

લાક્યો



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧૬૯૩૬૦+ ૧૨૫૨૧૩=

ફાદફાકી કયો

૩૭૭¢૧૩=

૩૪૩¢૧૮=

હ ું પક્ત એ જ લાત જાણ ું છું કે હ ું કઈ ણ જાણતો નથી.
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૩૯૩૯£ ૧૩=

૫૬૫૬\£ ૧૪=

૪૦૦૦£ ૨૦=

૧,૩૪,૫૬૦  ભાાં  ૩ ની સ્થાનરકિંભત-

૧,૪૫,૨૯૦  ભાાં  ૧ ની સ્થાનરકિંભત-

૨,૩૪,૫૬૭ ભાાં  ૪ ની સ્થાનરકિંભત-

૨૭૦¢૧૭=

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-10 ( તાયીખ:-૬/૮/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-

૧૮

સયલાા કયો

૭૮૬૦૨- ૪૫૨૦૧=

૯૭૮૨૬- ૫૩૧૩૫=

૮૨૩૭૧- ૪૩૩૫૮=

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો

૧૫૩૨૪૫+ ૩૨૩૨૪૩=

૫૪૨૩૦૦+ ૩૨૪૩૮૪=



ગાભ ભગય યાંગ દેલદૂત એકાએક
ગ જયાત નીંદણ વન ાં કા ાંકય ઇભાયત
ગોતભ નાંરદની રદલાી કાંગન ડફૂકી
ભારદાય પનફાંધ દ કાન છેદ હૂાહૂ
ભોણખક નકય દાખર ફય ટરી
ભાંરદય લાડી વેલક ફીજ રચન

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

પકયા
ઉંદય ચ ૂાં ચ ૂાં કયે છે. ચકરી ચી ચી કયે છે. વા અને 
લીંછી ડાંખ ભાયે.યીંછ નાચા નાચ કયે છે.

ચાંર ગભાાં શયેામ છે. તેને ગયખ ાં ણ કશલેામ છે. 

ચાંર ચાભડા કે યફયના શમ છે. ચાંર ગન ાં અંગ 
કશલેામ.

THE  GREAT  END  OF  LIFE  IS  NOT  KNOWLEDGE  BUT  ACTION
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ળબ્દો

૧૯

લાક્યો
શીના ગીયનાય ચઢ.
ભાલજી ભાટરી વાપ કય.
ભન  યૂી ળાક ખા.
નૂભ જાસદૂ રાલ.
ઉનાાભાાં બયયૂ ાણી ીલામ.
દાદા ભને યેલડી આે છે.
વૈપનક રડાઈ રડ ેછે.
બોપતકના ગાભભાાં ગોળાા છે.

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-11 ( તાયીખ:-૭/૮/૨૦૧૮)

 નયાલતઘન
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૯૪૨૭૮- ૫૫૧૭૮=

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો

૧૮૭¢૧૬=

૧૨૩¢૧૨=

૬૮૭¢૧૭=

૨૪૪૮£ ૧૨=

૫૨૩૯\£ ૧૩=

૭૦૮૪£ ૧૪=

૧૨૩૯૦૦+ ૧૯૦૮૭૮=

૧૦૯૦૯૦+ ૧૬૭૨૦૧=

૨૪૫૮૭૦+ ૧૭૮૨૧૧=

ફાદફાકી કયો
૮૨૪૩૭- ૧૪૩૮૮=

૬૯૩૨૯- ૩૧૩૯૧=

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-11 ( તાયીખ:-૭/૮/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-

૨૦

સયલાા કયો

ઘણીલાય લાય નાની તક એ ભોટા સાહસની  ળરૂઆત ફને છે.
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૨,૩૮,૭૫૧  ભાાં  ૧ ની સ્થાનરકિંભત-

૩,૪૫,૬૭૮  ભાાં  ૭ ની સ્થાનરકિંભત-

૧,૨૩,૪૫૬ ભાાં  ૪ ની સ્થાનરકિંભત-



બાા  ત્રણ નલયાત્રી આજ્ઞા
ભાન  આપળ નેત્ર પલત્ર અજ્ઞાન
ઉા અપનભે પભત્ર પલજ્ઞાન જ્ઞાની
પલ  ત્ર પત્રયાંગ વાંજ્ઞા જીજે્ઞળ
 ર  ત્રાજવ ાં પત્રદેલ અજ્ઞાત જ્ઞાતા
લેળભૂા વણચત્ર વત્ર જીજ્ઞાળા છત્રી

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

પ્રજ્ઞા એટરે ધયણ એક- ફે.
લયવાદભાાં છત્રી વાથે યાખલી જઈએ.
ગણણતભાાં પત્રજ્મા ળધલાના દાખરા શમ છે.
નલયાત્રી એટરે નલ રદલવન વમશૂ.
આનાંદ,લેળભૂા કયીને ળાાએ જજે.

પકયા

લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ
ળબ્દો

૨૧

લાક્યો
ણચત્રભાાં ત્રણ મૂક છે.
આણા દેળન ઝાંડ પત્રયાંગ છે.
આપળ પલજ્ઞાન બણાલે છે.

અંફાજી ગ જયાતન ાં પલત્ર માત્રાધાભ છે. છેક 
અભદાલાદથી રક ચારતા અંફાજી જામ છે.

ય ગ,ભની અને પલજ્ઞાત્રી ત્રણેમ પભત્ર પયલા નીકે છે. 

નજીકના ભાંરદયભાાં મજ્ઞ ચાલ  શત.તેઓ ભાંરદયભાાં ગમા.
TO  TEACH  IS  TO  LEARN   TWICE
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MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-12-13-14 ( તાયીખ:-૮-૯-૧૦/૮/૨૦૧૮)

,ત્ર,જ્ઞ



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

ફાદફાકી કયો
૨૫૩૪૫- ૨૧૮૯૦=

૨૧૮૯૦- ૧૨૬૫૭=

૩૪૫૦૯- ૨૩૦૦૦=

ગ ણાકાય કયો

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-

૨૨

૧,૯૮,૭૬૫  ભાાં  ૯ ની સ્થાનરકિંભત-

૩,૨૧,૬૭૫ ભાાં  ૩ ની સ્થાનરકિંભત-

૫,૨૩,૭૮૦ ભાાં  ૨ ની સ્થાનરકિંભત-

સયલાા કયો
૧૫૪૩૪૦+ ૨૩૭૯૦=

૫૪૩૨૧૦+ ૨૨૧૩૩૩=

ઘણીલાય લાય નાની તક એ ભોટા સાહસની  ળરૂઆત ફને છે.
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બાગાકાય કયો

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-12-13-14 ( તાયીખ:-૮-૯-૧૦/૮/૨૦૧૮)

૯૯૦૦૦+ ૧૦૦૦=

૨૩૧¢૨૧=

૬૫૦¢૨૨=

૧૦૦¢૨૩=

૨૧૨£ ૧૧=

૪૫૨૪\£ ૧૨=

૩૨૧૦£ ૧૩=



ક્ષણ શ્રભ ઋબ ફૃ ક્ષબ
ક્ષભા શ્રલણ ઋણ ફૃભાર વાક્ષી
ક્ષાય શ્રીયાભ ઋપ ફૃઠવ ાં યક્ષાફાંધન
કે્ષત્ર શ્રીભાન ઋત ભળફૃભ ઋત ગીત
ણક્ષપતજ શે્રણી ઋત ઓ ફૃપમ શ્રપભક
કે્ષત્રપ આશ્રભ ઋત યાજ ફૃભા પભશ્રણ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-15-16-17 ( તાયીખ:-૧૧/૧૩-૧૪/૮/૨૦૧૮)

ક્ષ, શ્ર, ઋ,ફૃ 
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ
ળબ્દો

૨૩

લાક્યો
ફૃપમ બાયતન ાં ચરન છે.
શ્રીરાંકા એક ટા  છે.
ભશાયાજ,આય ને ક્ષભા કય.
શ્રીભાન, આ ઋત ગીત ગાઓ.
ઋત યાજ એક વાય ફાણાલટી છે.
ભળફૃભ ખાવ ાં ળયીય ભાટે વાર ાં છે.
ફૃભા આશ્રભભાાંથી રાડ  કાઢી રાલ.
બાયતભાાં ચાય ઋત ઓ છે.

પકયા

શ્રીરાંકા આણ ાડળી દેળ છે.તેન ાં કે્ષત્રપ આડા 
દેળ કયતા ગણ ાં જ ઓછાં છે. શ્રીયાભ યાલણન લધ 
કયલા દરયમ ઓાંગીને શ્રીરાંકા ગમા શતા.
લવાંતઋત  એ ઋત ઓની યાણી કશલેામ છે. લવાંતઋત ભાાં 
દયેક છડથી રઇને દયેક વકૃ્ષભાાં નલી ચેતના આલી 

જામ છે.
WELL  BUGUN  IS  HALF  DONE.
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ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-15-16-17 ( તાયીખ:-૧૧/૧૩-૧૪/૮/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-

૨૪

૮,૧૬,૦૨૫  ભાાં  ૬ ની સ્થાનરકિંભત-

૭,૮૨,૩૦૨ ભાાં  ૮ ની સ્થાનરકિંભત-

૫,૮૫,૯૦૨ ભાાં  ૮ ની સ્થાનરકિંભત-

સયલાા કયો
૨૪૨૨૯૪+ ૧૨૮૯૨૩=

૧૧૩૨૦૨+ ૧૩૨૪૦૨=

૭૮૨૧૫+ ૬૯૫૪૨=

ફાદફાકી કયો
૨૩૪૦૧- ૧૨૩૪૦=

૮૪૪૩૭- ૧૪૩૮૮=

૬૯૩૨૯- ૩૧૩૯૧=

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો

૩૪૨¢૧૫=

૬૫૦¢૨૪=

૨૦૨¢૧૯=

આયોહ અલયોહ સાથે લાચન કયાલો.
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૧૭૪૦£ ૧૨=

૪૦૪૭\£ ૧૯=

૫૪૭૪£ ૧૭=



ફુગ્ગ ખચ્ચય ડબ્ફ ચ ન્ની હ લ્રડ
ઝભ્બ મ ન્ની ન્ના અવ્લર ચ્ચીવ
કચ્ચય પ્ી રસ્વી રકલ્ર ગમ્ભત
ગબ્ફય યસ્વી અપ્ તફક્ક ચખ્ખા
જપ્ી મ લ્રા જજલ્ર છપ્ન અક્કર
ફચ્ચ ાં યવગ લ્રા પ્ રખ્ખણ ચગ્ગ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

ક્રભ
ળબ્દો

૨૫

લાક્યો
યભેળ યાંગફેયાંગી ફુગ્ગા લેચે છે.

યાજાજી આ અન્નદાતા છ.
જીગીળાને યવગ લ્રા ફહ  બાલે છે.
પ્  ાવ થઇ ગમ.
આડા જજલ્રાન ાં નાભ આણાંદ છે.
આ ખાાંડન ડબ્ફ છે.
યીક્ષાન આ ફીજ તફક્ક છે. 
ચાવ ને છ છપ્ન થામ.

પકયા

ભાયા પ્ા ઝભ્બ શયેે છે. ભાયી ફશનેને યવગ લ્રા 
ફહ  બાલે છે. ભાયા બાઈને કચ્ચયીય ાં ફહ  બાલે છે.

અંફાજી અયલલ્રી ણગરયભાા લચ્ચે આલેલ ાં છે.તેની 
ફાજ ભાાં જ ગબ્ફય આલેર છે. અંફાજી થી આગ જઈ 

ત આબ  આલે છે.

THE  WIND AND  WAVES  ARE ALWAYS  ON  THE  SIDE  OF  THE  ABLEST NAVIGATORS.

                                PREPARED  BY  V.J. VALAND    CRCC  MOGRI   M- 9426523758                             PAGE-25

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-18-19-20 ( તાયીખ:-૧૬/૧૮/૨૦/૮/૨૦૧૮)

વદાંડી મૂાક્ષયના જડાક્ષય
લાચન તેભજ રેખન



ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

સપતા  સેન્ટીભીટયના ભાથી ભે છે. ભાઈરોના ભાથી  નરહ.
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MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-18-19-20 ( તાયીખ:-૧૬/૧૮/૨૦/૮/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-

૨૬

૬,૭૨,૯૦૩  ભાાં  ૭ ની સ્થાનરકિંભત-

૭,૦૪,૩૦૨ ભાાં  ૪ ની સ્થાનરકિંભત-

૨,૩૪,૫૬૭ભાાં  ૩ ની સ્થાનરકિંભત-

સયલાા કયો
૩૪૫૦૧૩+ ૩૧૦૧૧૮=

૪૫૬૭૮૧+ ૧૨૩૦૯૯=

૮૧૦૧૮+ ૧૮૦૧૯=

ફાદફાકી કયો
૨૩૪૦૧- ૧૨૩૪૦=

૮૪૪૩૭- ૧૪૩૮૮=

૪૪૪¢૨૩=

૭૮૦¢૧૯=

૧૦૦¢૨૭=

૭૮૭૮£ ૧૩=

૭૬૫૭\£ ૧૯=

૯૦૯૦£ ૧૮=

૬૯૩૨૯- ૩૧૩૯૧=

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો



ટક્કય જ સ્વ એક્ક બઠ્ઠી
ગ બ્ફાય વટ્ટ વજ્જનતા ફક્કર
ઠક્કય ણફલ્રી દયજ્જ નવ્લાણ ાં
ટ્ટ ઉજ્જડ ટ્ટ ધક્ક
ગઠ્ઠ ળક્કરયય ાં રદલ્રી
ણચઠ્ઠી ચડ્ડી ખ લ્રી
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-21-22 ( તાયીખ:-૨૧/૨૩/૮/૨૦૧૮)

દાંડયરશત વભાન  મૂાક્ષયના જડાક્ષય
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ
ળબ્દો

૨૭

લાક્યો
વાશફે,મ ન્ની એ ધક્ક ભામો નથી.
આણે શાંભેળા વજ્જનતા દાખલલી જઈએ.
તે ચાાંદીન ડબ્ફ છે.
આકાળભાાં ગ બ્ફાય ઉડ ેછે. 
આ ણચઠ્ઠી કણે રખી છે?

ઉજ્જડ દેળભાાં એયાંડ પ્રધાન !
બાયતની યાજધાની રદલ્રી છે.
બાલેળન ગ સ્વ જીલરેણ છે.

પકયા
એક ફતકન ાં ફચ્ચ ાં શત  ાં. તે ઘણ ાં જ તપાની શત  ાં. એક 
રદલવ તે યભત ાં યભત ાં ગટયભાાં ડી ગય ાં. આ જઈ તેની 
ભાાં તેના ય ખ ફજ ગ સ્વે થઇ.

ગબ્ફય એક ફશાદ ય છકય શત. તે કઈ નથી ફીત 
નશીં. એક રદલવ તે તેના દાદા વાથે જ ાંગરભાાં ગમ.

BE  CONCERNED    WITH  ACTIONS  ONLY,  NEVER   WITH  ITS  RESULTS. 
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ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

લધ  વકૃ્ષો લાલો,  લધ  લયસાદ રાલો.
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MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-21-22-23 ( તાયીખ:-૨૧/૨૩-૨૪/૮/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-

૨૮

૧,૧૨,૨૦૦  ભાાં  ૧ ની સ્થાનરકિંભત-

૭,૮૦, ૫૪૦ ભાાં  ૮ ની સ્થાનરકિંભત-

૫,૩૭,૫૬૦ભાાં  ૭ ની સ્થાનરકિંભત-

સયલાા કયો

ફાદફાકી કયો

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો
૯૦૭૮£ ૧૫=

૮૫૮૫ £ ૧૭=

૯૬૯૬£ ૧૬=

૨૧૩૯૧+ ૬૯૩૯૨=

૩૪૫૦૧૩+ ૩૧૦૧૧૮=

૨૪૫૮૯૦+ ૪૫૬૧૦૦=

૫૪૦૮૧- ૨૦૩૪૯=

૪૫૭૮૪- ૨૪૧૩૯=

૫૩૪૬૯- ૫૦૦૦૧=

૬૭૭¢૨૧=

૫૦૧\¢૨૦=

૧૯૭¢૨૪=



ધ્માન ભસ્તી અનન્મ લનસ્પત પળલ્ા
સ્રેટ લૈયાગ્મ અલ્ેળ મગ્મ અલ્ના
અવત્મ ફમ્ય  ષ્ ચ સ્ત કલ્ના
કલ્ેળ અલ્ાશાય ફખ્તય બાગ્મ નાલીન્મ
લન્મ નાસ્ત રાલણ્મ વયસ્લતી સ્તી
ગ પ્ત વસ્ત  ાં રયસ્સ્થપત ભસ્ત ધન્મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-24-25-26 ( તાયીખ:-૨૫/૨૭-૨૮/૮/૨૦૧૮)

દાંડયરશત અને  વદાંડી અવભાન  મૂાક્ષયના જડાક્ષય
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ
ળબ્દો

૨૯

લાક્યો
કલ્ના ાવે નલી સ્રેટ છે.
આજે રયસ્સ્થપત ઘણી જ  નાજ ક શતી.
ચાર આણે વો નાસ્ત કયીએ.
સ્લચ્છ ળાા,સ્લચ્છ ગાભ, 
આ યડ ય ચાય ફમ્ છે.
લનસ્પતઓને રીધે લયવાદ આલે છે.
અભાયી પળણક્ષકાન ાં નાભ વયસ્લતી છે.

આલ, ભાયી વ્શારી ફેન !
પકયા

આજે ળાાભાાં સ્લચ્છતા રદન ની ઉજલણી યાખી શતી.હ ાં 
વલાયે લશરે ઉઠી  એક ત રવીન ક્યાય રઈને 
ળાાએ જલા નીકળ્મ.
આજે નૂભ છે. પળલ્ાફેન ગામને ઘાવ ખલડાલી યહ્યા 
છે. તેઓન આજે ઉલાવ શલાથી આજે તે ધાન્મ ખાળે 

નરશ.તેઓ આજે બગલાનની જૂા  ષ્થી કયળે.

ACTIONS  SPEAK  LOUDER  THAN  WORDS.
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ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-24-25-26 ( તાયીખ:-૨૫/૨૭-૨૮/૮/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-

૩૦

૯૧,૧૨,૨૩૭  ભાાં  ૯ ની સ્થાનરકિંભત-

૭૦,૮૦, ૫૪૬ ભાાં  ૭ ની સ્થાનરકિંભત-

૮૭,૫૦,૫૪૬  ભાાં  ૮ ની સ્થાનરકિંભત-

સયલાા કયો
૧૭૮૫૪૬+ ૩૪૫૯૦૮=

૯૮૭૫૪૦+ ૨૩૪૫૮૯=

૩૪૨૧૮૯+ ૫૬૭૨૩૧=

ફાદફાકી કયો
૯૯૯૯૯- ૩૩૩૩૩=

૮૯૩૪૫- ૩૪૫૧૦=

૬૭૩૦૧- ૫૬૮૯૯=

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો

ભહાન વ્મક્ક્તઓ વલવત્ત આલે  ત્માયે  ધૈમક  યાખે છે.
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૫૪૮¢૨૪=

૩૨૦¢૨૬=

૨૮૨¢૨૮=

૭૮૬૬£ ૧૮=

૭૧૨૦ £ ૧૯=

૮૦૮૦£ ૨૦=



થૃ્લી પ્રત્મેક પ્રપતજ્ઞા ગલઘ અઘણ
ગશૃ પ્રાથઘના ટે્રન વલઘ આચામઘ
નૃ પ્રરક્રમા યાષ્ટ્ર શઘ આળીલાઘદ
સષૃ્ષ્ટ પ્રધાન ડ્રભ ચચઘ પત ૃ
કૃા પ્રચાય પનવગઘ લાઘ પ્રગાઢ
મગૃ પ્રવાય પ્રવાદ વભઘણ પ્રવપૃત્ત
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧

૨

MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-27-28-29 ( તાયીખ:-૨૯-૩૧/૮/૨૦૧૮)

" ય " કાય (,ૃપ્ર, ઘ )
લાચન તેભજ રેખન

ક્રભ
ળબ્દો

૩૧

લાક્યો
સમૂઘગ્રશણ નૂભના રદલવે થામ છે.
લધ  વકૃ્ષ લાલ, લધ  લયવાદ રાલ.
પ્રાથઘના એ આત્ભાન ખયાક છે.
ાણી એ અમતૃ વભાન છે.
પ્રકાળ આજે ળાાભાાં આલલાન નથી.
વાંસ્કૃત ધયણ ૬ થી બણાલલાભાાં આલે છે. 
ફાક આઈસ્ક્રીભ ખાલા તરાડ થઈ ગમા.
તષૃ્ણા ને યાષ્ટ્રગીત ગાતા આલડે છે.

પકયા
આજે પ્રાથઘના ત્મા છી પ્રવાદ પલક્રભે લશચે્મ. 
પ્રવાદભાાં રડ્ડુ શતા. તષૃ્ણા એ પ્રપતજ્ઞા વાંસ્કૃતભાાં ફરાલી. 
વોને તષૃ્ણા પ્રત્મે ગલઘ છે.

ળાાના ભેદાનભાાં સ્ધાઘ ચાલ  શતી. યાંગફેયાંગી લસ્ત્રભાાં 
ફાકએ નતૃ્મ ળફૃ કય ું. ખફૂ આકઘક દ્રશ્મ શત  ાં.

EVERY   NOBLE  ACTIVITY   MAKES   ROOM  FOR   ITSELF.
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ક્રભ
૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૧
૨
૩

૪૪૪૪£ ૧૧=

૬૦૪૮ £ ૧૨=

નભે  તે  સૌને  ગભે.
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MISSION  VIDHYA-2018

DAY TO DAY PLANNING  DAY-27-28-29 ( તાયીખ:-૨૯-૩૧/૮/૨૦૧૮)

ગણન
સુંખ્મા જ્ઞાન,સયલાા,ફાદફાકી,ગ ણાકાય,બાગાકાય

સ્થાનરકિંભત રખ:-

૩૨

૭૨,૧૦,૫૩૭  ભાાં  ૨ ની સ્થાનરકિંભત-

૬૦,૮૦, ૦૦૦ ભાાં  ૬ ની સ્થાનરકિંભત-

૫૪,૭૦,૪૪૪  ભાાં  ૭ ની સ્થાનરકિંભત-

સયલાા કયો
૨૩૯૦૮૭+ ૫૬૧૨૦૯=

૧૨૭૮૯૯+ ૪૫૬૨૧૩=

૭૬૧૨૬૦+ ૭૨૧૦૦૦=

ફાદફાકી કયો
૯૮૭૬૫- ૧૨૩૪૫=

૮૪૩૨૫-  ૪૫૦૧૨=

૯૮૧૨૫- ૬૫૨૩૫=

ગ ણાકાય કયો

બાગાકાય કયો

૩૩૩¢૩૨=

૩૪૫¢૨૩=

૨૩૬¢૨૭=

૫૨૯૧£ ૧૩=



ક્રભ

૩. સમૂઘ ધગધગતા લાય ઓન ગ છે. તે પ્રકાળ અને ગયભી આે છે. આભ ત 
સમૂઘ ણ ફીજા તાયાઓ જેલ જ છે. સમૂઘ થૃ્લીની ખફૂ જ નજીક છે ભાટે તે ભટ 
દેખામ છે. ફીજા તાયાઓ થૃ્લીની ખફૂ દૂય યશ ેછે ભાટે તેઓ નાના દેખામ છે.

૪.કયણ કી નદી આભ ત નાનકડી, પ્રલાશ ેાત.ણ એન કાાંઠ ફાયેમ ભાવ રીર
ક ાંજાય યશતે. કયણ કીના કાાંઠે ચયી એનાાં ટયા જેલાાં ાણી ીને શ ઓ ગાભભાાં
ાછાાં લતાાં.આલી ફૃકડી કયણ કીના કાાંઠે ગયણી ગાભ આલેલ ાં છે. ગયણી ગાભ ત
ખફા જેલડ ાં ણ એની ફૃડ ઊંડીને આંખે લગે એલી.

આલે છે. તયણ ઘયની ળબા આે છે.

૭. ચાય ખણૂા ધયાલતી ફાંધ આકૃપતને ચત ષ્કણ કશ ેછે. રાંફચયવ અને ચયવ ણ 
ચત ષ્કણ જ છે. ટેફર,  સ્તક,નટબ ક, બ્રેકફડઘ લગેયેભાાં આણને ચત ષ્કણ જલા
ભે છે. 

MISSION  VIDHYA-2018

ADDITIONAL PARAGRAPH
લાચન તેભજ રેખન

૧.   ટન  યાંગ રીર છે. ટને કા કાાંઠર શમ છે. તેની ચાાંચ રાર શમ છે. 

ટને ભયચ ાં ફહ  બાલે છે. રક ટને તાના ઘયે ાે છે. ટ ભયચાની 
વાથે કાકડી તેભજ ટાભેટા ણ ખામ છે. કેટરાક ટ ત ભાણવની જેભ ફરે છે
ણ ખયા.
૨. થડીલાયે  ઘડાના ડાફરા વાંબામા. ઘડેવલાયે વાધ ની વાભે ઘડ થાંબાવ્મ.
" ભશાયાજ, અશીંથી શભણાાં કઈ ગય ાં કે?   " શા, શરેા એક આદભી ગમ ,છી ફે-ત્રણ

૩૩

નભે  તે  સૌને  ગભે.
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૮. ઋપ લનભાાં યશ.ે ઈશ્વયન ાં નાભ સ્ભયણ કયે. ઋપ ઉદેળ આે કે વાયા ફન. વાયા 
કાભ કય. વાર ાં લતઘન કય.એક ફીજાને ભદદફૃ ફન. યજ પ્રભ ને પ્રાથઘના કય.
અઠલારડમાભાાં એક રદલવ ઉલાવ કય. ળક્ય શમ ત પનજૉા ઉલાવ કય.
તાના કાભને ગભત ાં ફનાલ.

૫. આણે જીલનભાાં ચખ્ખાઈની ટેલ પલકવાલલી જઈએ.કચય લાીને કચયાેટીભાાં
નાખલ જઈએ. શયતાાં પયતાાં, કાગ,ણચથયા કે એલ કઈ કચય દેખામ ત ઉાડીને 
કચયાની ટરીભાાં નાખલ જઈએ. જ્માાં ત્માાં થ ૂાંકલાની અને ાણી ઢલાની
ક ટેલ નીકી જામ ત આઆ ચખ્ખાઈ આલી જામ.

૬. તયણ ઘયના ફાયણે રટકાલલાભાાં આલે છે. તયણ આંફ, આવારલ કે ફીજાાં 
વકૃ્ષનાાં ાાંદડાભાાંથી ફને છે. રગ્નપ્રવાંગે કે તશલેાયભાાં ણ તયણ રટકાલલાભાાં 

જણ ાછ ગમા છે." વાધ એ જલાફ આપ્મ. ઘડેવલાયે આ વાાંબતાાં જ ઘડ
દડાવ્મ.



ક્રભ

૩૪

કયે છે. આ ફધા  શ ઓ આણને ઉમગી છે. આ ફધા આણા વાચા વાથી છે.

એભને આણે વભમવય ખાલાન ાં આીએ, એભને લશાર કયીએ.એભની સ્લચ્છ યાખીએ.

૧૩. મ ળધાય લયવાદ લયવી યહ્ય શત અને અંધાયી યાત શતી. ફશાય ક્યાાંમ જઈ 
ળકામ એલી કઈ જ ળક્યતા નશતી.આલા વભમે વાંત એકનાથ તાની ઓયડીભાાં 
ફેઠા-ફેઠા ણચિંતન કયી યહ્યા શતા. ત્માાં જ તેભના ફાયણે ટકયા ડયા. એકનાથે ઊબા 
થઇ ફાયણ ાં ખલ્ય ાં. લયવતા લયવાદભાાં રેરા ચાય અપથપતઓ ફાયણે ઊબા શતા.
ઠાંડીથી થયથયતા ચાયેને એકનાથે અંદય આલલા આલકાય આપ્મ.

૧૧. લેદન વય અથઘ થામ છે: 'જ્ઞાન.' લેદ ચાય છે. ઋગ્લેદ, મજ લેદ,વાભલેદ અને
અથલઘલેદ. શજાય લઘ શરેાાં એ યચામા. વોથી શરેાાં યચામેરી આલી જ્ઞાનવમદૃ્ધ

વાભગ્રી એટરે 'ઋગ્લેદ'. એક જ વત તત્લની ઉાવના અને પ્રકૃપતની ળસ્તતઓના 
સ્લાભી તયીકે દેલતાઓની ઉાવના એટરે ઋગ્લેદ. 

૧૨. આણે શ ઓને ાીએ છીએ. કેટરાાંક શ ઓ આણને દૂધ આે. ગામ,બેવ,
ફકયી દૂધ આે. કેટરાાંક આણને ખેતીભાાં કાભ આલે. ફદ અને ાડ શ ખેચે. 

ગધેડ ક ાંબાયને ભદદ કયે છે. ઘડ અને ઊટ ગાડી ખેંચે છે. કતૂય ઘયની, લાડીની ચકી

નભે  તે  સૌને  ગભે.
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૯. ડૉ. અબ્દ ર કરાભ બાયતના ભતૂલૂઘ યાષ્ટ્રપત છે. આણે તેભને ' પભવાઈર ભેન'

ના હ રાભણા નાભથી ઓખીએ છીએ. તેઓ પળક્ષણભાાં ખફૂ જ યવ ધયાલે છે. તેઓ
અલાય-નલાય ળાા-કૉરેજની મ રાકાતે જામ છે. ફાક વાથે પળક્ષણને રગતી
ચચાઘ કયે છે.
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૧૦. તપૃ્પ્તન એક ફગીચ છે. ફગીચાભાાં એક ભાી છે. ભાી ફૂર ઉગાડ ેછે અને 
તેભાાં ાણી છાાંટે છે.તેના ઘયભાાં ફૂરના છડ છે. ફૂરથી સ ગાંધ આલે છે. તપૃ્પ્ત તેની 
ભમ્ભી ભાટે ફૂરભાાંથી ગજયા ફનાલે છે.તપૃ્પ્ત ભાયી વોથી લશારી ફે્રન્ડ છે. અભે 
રાઈબે્રયીભાાં વાથે  સ્તક લાાંચલા જઈએ છીએ.



ક્રભ
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૩૫ ત્માયે દયેક લખતે ફે ગ્રાવ ાણી વાથે રેજ. વાત રદલવ છી દેખાડી જજ.'
ડાહ્યારાર : 'ણ ડતટય વાશફે, આટરી ફધી ગી અને આટરી ફધી સચૂનાઓ?

ણ ભને એ ત   કશ કે ભાયી ફીભાયી શ ાં છે? 

ડતટય ફલ્મા : ' તભે ાણી ફહ  ઓછાં ીઓ છ.'         શા...શા......શા....
૧૭. વો કઈ કશ ેાણી-ાણી, ભાટરાન ાં  ાણી ઠાંડ -ઠાંડ .
દરયમાન ાં ાણી  ખાર ાં-ખાર ાં, નાીમેયન ાં ાણી ભીઠ ાં- ભીઠ ાં.
આલ આને વો ાણી ફચાલીએ અને આલનાયી બપલષ્મની ેઢીને ડનાયી
તકરીપભાાંથી ઉગાયીએ. ાણી ફચ દેળ ફચાઓ.

ફાકો ાસે બાલલાહી લાચન  કયાલો.

૧૫. "બાઈ " ભાંદદયખાન ફલ્મા : " તભે તે કાાંઈ દીલાના થમા? એણે શ ાં ભાયા દીકયાને

રકસ્ભતભાાં નરશ શમ એટરે ખડી ગમ, ણ એટરા વાર ાં હ ાં જ આજ ઊજે રદલવે
ભાયા વીભાદા ભાથે વાભી શત્મા લશર ાં ? શાર, ફેટાની ભૈમત કાઢીએ. "

૧૬. ડકટયે ાાંચ યાંગની ગીઓ આતાાં ડાહ્યારારને કહ્ ાં : ' રાર યાંગની ગી 
વલાયે ખારી ેટે રેજ. નાસ્ત કમાઘ છી ફે કરાક છી લાદી ગી રેજ. રાંચના
એક કરાક શરેા રીરી ગી રેલાની. રાંચના ફે કરાક છી ીી ગી રેલાની
અને ડીનયના એક કરાક શરેા વપેદ ગી રઇ રેજ અને શાાં જમાયે ણ દલા ર
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૧૪. આંધ્રપ્રદેળ યાજાનાી.કે.એવ.ભાધલન...ડૉકટયની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે પથપવવ
પનફાંધ રખ્મ શત.... અશીની આરદલાવી પ્રજા ઉય આ પનફાંધ રખામ શત......
આંધ્રપ્રદેળના દૂયના પલસ્તાયભાાં યશતેા ચેન્ય , ખમા, કન્ડયેડ્ડી અને ખમાનાચકડ 
જેલી આરદલાવી જાપતઓના યીતયીલાજ પલળે અને તેભની જીંદગી પલળેન ાં વાંળધન
 ત તેભણે એક લયવ લેૂ જ પ્રાયાંબ કયી રીધ ાં શત  ાં.

જાણીબજૂીને ભામો' ત ? એને ઘેય એલા કેટરા દીકયા ભખેૂ ભયે છે જાણ છ ? કડબમો
એ ભાયે ઉંફયે આવ્મ અને દૈલગપતએ દીકય ભમો એ ત ખ દાતારાની ભયજી. આણા
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